
 
 

   
 

 

XVIII MI ĘDZYNARODOWYCH OTWARTYCH MISTRZOSTW KRAJOWEGO 
ZRZESZENIA LZS  

JUNIORÓW I MŁODZIKÓW W KAJAKARSTWIE 
Wolsztyn 15-16 czerwca 2018 r. 

I. CEL  . 
Wyłonienie najlepszych zawodników Zrzeszenia LZS w kajakarstwie na 2018 rok. 
Ocena aktualnego poziomu wyszkolenia zawodników Zrzeszenia LZS. 
Popularyzacja kajakarstwa w środowisku wiejskim. 
II. TERMIN I MIEJSCE 
Zawody odbędą się w dniach 15-16 czerwca 2018 w Wolsztynie na Jeziorze Wolsztyńskim (meta 
molo, ul. Poznańska 1). 
III. ORGANIZATORZY 
UMKS „Zryw” Wolsztyn 
Krajowe Zrzeszenia LZS 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
Burmistrz Wolsztyna 
Powiat Wolsztyński 
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu 
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Wolsztynie 
IV. UCZESTNICTWO 
Prawo startu mają zawodnicy zgłoszeni do PZKaj z aktualnymi licencjami i ważnymi badaniami 
lekarskimi oraz zawodnicy zza granicy, zrzeszeni w swoich związkach – posiadający odpowiednią 
dokumentację (narodowego klubu, lub związku sportowego) włącznie z ubezpieczeniem NNW.  
Podczas zawodów będą prowadzone odrębne punktacje dla: klubów zrzeszonych w LZS, klubów 
zrzeszonych w WZKaj oraz dla klubów uczestniczących w wyścigach rozgrywanych w kategorii 
dzieci w ramach Pucharu Ziemi Wolsztyńskiej.  
Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach. 
Konkurencje objęte punktacją w ramach MZLZS: 
Juniorzy (2000-2001) 1000 m K-1, K-2, C-1, C-2. 
Juniorki (2000-2001) 1000 m K-1, K-2, C-1. 
Juniorzy mł. (2002-2003) 1000 m K-1, K-2, C-1, C-2. 
Juniorki mł. (2002-2003) 1000 m K-1, K-2, C-1. 
Młodzicy (2004-2005) 1000 m K-1, K-2, C-1, C-2. 
Młodziczki (2004-2005) 1000 m K-1, K-2, C-1. 
Konkurencje objęte punktacją w ramach rankingu WZKaj 2017/2018   
Młodziczki ur. w 2004 r. 1000 m K-1, C-1. 
Młodziczki ur. w 2005 r. 1000 m K-1, C-1. 
Młodzicy ur. w 2004 r. 1000 m K-1, C-1. 
Młodzicy ur. w 2005 r. 1000 m K-1, C-1. 
Konkurencje objęte punktacją w ramach zawodów o Puchar Ziemi Wolsztyńskiej   
Dzieci chłopcy (2006 i młodsi) 1000 m K-1, C-1. 
Dzieci dziewczynki (2006 i młodsze) 1000 m K-1, C-1. 
Dzieci dziewczynki (2006 i młodsze) 500 m K-2. 
Dzieci chłopcy (2006 i młodsi) 500 m K-2. 
Dzieci chłopcy (2006 i młodsi) 500 m C-2. 
Dzieci dziewczynki (2006 i młodsze) 500 m C-2. 
Dzieci (dziewczynki i chłopcy 2007-2009) 200 m B-1 (konkurencja na kajakach do kajak polo) 
Zawodnicy biorący udział w wyścigach w kategorii dzieci, mają prawo do udziału w jednej 
konkurencji (oprócz startu w K1 – w rankingu WZKaj). 
V. Zasady klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej w Mistrzostwach KZLZS 
Klasyfikacje dotyczą tylko i wyłącznie drużyn legitymujących się organizacyjną przynależnością do 
Zrzeszenia LZS. Punktacja prowadzona będzie wg zasady: I m – 9 pkt, II m – 7 pkt, III m – 6 pkt, IV 
m – 5 pkt, V m – 4 pkt, VI m – 3 pkt, VII m – 2 pkt, VIII m – 1 pkt  



 
VI. Zasady punktacji w zawodach dzieci o Puchar Ziemi Wolsztyńskiej 
Do drużynowej punktacji o Puchar Ziemi Wolsztyńskiej brane będą łączne wyniki uzyskane przez 8 
najlepszych zawodniczek i zawodników z danego klubu wg zasady: I m – 9 pkt, II m – 7 pkt, III m – 6 
pkt, IV m – 5 pkt, V m – 4 pkt, VI m – 3 pkt, VII m – 2 pkt, VIII m – 1 pkt. Trzy najlepsze kluby 
otrzymają puchary. W przypadku równej ilości pkt o kolejności będzie decydować większa ilość 
pierwszych miejsc. Gdy ta będzie jednakowa to wtedy ilość drugich miejsc, następnie trzecich itd.  
Indywidualnie zajmujący miejsca I – III otrzymają medale. 
VII. ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenie imienne na obowiązujących drukach z listą zbiorczą należy przesłać na adres: 
Powiatowe Zrzeszenie LZS, 64-200 Wolsztyn ul. 5 stycznia 5A, tel. 68 – 384 56 41, fax 68 – 347 42 
72. e-mail: pzlzs-wolsztyn@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6 czerwca 2018 r. 
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 16 czerwca 2018 r. o godz. 900 w „Fala Park”, molo 
Wolsztyn, ul. Poznańska 1 
Uroczyste otwarcie zawodów z udziałem uczestników zawodów odbędzie się na molo w dniu 16 
czerwca 2018 o godzinie 10:30, pierwsze starty zawodników o godzinie 11:00. 
VIII. FINANSOWANIE 
Każdego uczestnika zawodów obowiązuje wpisowe na zawody w wysokości 10,00 zł. 
Koszt przejazdu,  zakwaterowania i wyżywienia uczestników pokrywają zainteresowane WZ LZS lub 
kluby. Koszty noclegu wynoszą 38,00 zł od osoby w internatach. W przypadku braku miejsc 
w internatach oferujemy miejsca w hotelach w cenie od 60,00 zł od osoby. 
koszty wyżywienia w internatach: kolacja, śniadanie – po 16,00 zł, obiad 25,00 zł 
Ilościowego zamówienia na noclegi i wyżywienie należy dokonać w terminie do 6 czerwca 2018 r. na 
e-mail: pzlzs-wolsztyn@wp.pl; wpłat za wyżywienie można dokonać przelewem przed zawodami na 
konto Powiatowego Zrzeszenia LZS w Wolsztynie nr 

 90 9660 0007 0012 8876 0200 0001 
lub gotówką w biurze zawodów do dnia 16 czerwca 2018 r. Zamawiający będą obciążani zgodnie 
z zamówieniem. 
IX. NAGRODY 
Za miejsca I-III indywidualnie zawodnicy otrzymają medale w klasyfikacji OPEN. 
Za miejsca I-III w łącznej klasyfikacji zespołowej klubów- członków Zrzeszenia LZS i województw 
(punktują tylko kluby należące do Zrzeszenia LZS) zostaną wręczone puchary. 
X. UWAGI KO ŃCOWE 
W konkurencji dzieci dopuszcza się do startu zawodników posiadających aktualne badania lekarskie 
(zdolność do uprawiania kajakarstwa) – pisemną zgodę lekarza na udział w zawodach kajakowych 
Dzieci o Puchar Ziemi Wolsztyńskiej oraz kartę pływacką lub wpis do legitymacji / licencji 
zawodniczej, potwierdzony podpisem i pieczątką imienną osoby uprawnionej. Dzieci, będą 
dopuszczone do startu w kamizelkach asekuracyjnych. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu lub 
rzeczy osobistych przez zawodników, trenerów i działaczy. 
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapowiedzi w przypadkach nieokreślonych 
w regulaminie. 
Organizator umożliwi uczestnikom ważenie łodzi w dniu 15.06.2018 r. od godz. 14:00 
w wyznaczonym miejscu na przystani kajakowej UMKS Zryw. 
Punktowane będą tylko te wyścigi, w których wezmą udział minimum cztery osady. 
Klub zobowiązany jest do zabezpieczenia swoim zawodnikom numerów startowych. 
Organizator zapewnia transmisje „on-line” oraz aktualne wyniki na stronie internetowej  
www.kajaki.wolsztyn.pl 
XI. INFORMACJE DODATKOWE 
Dekoracje odbywać się będą po każdym zakończonym wyścigu. 
Zakończenie regat i wręczenie pucharów za punktacje drużynową klubów należących do 
Zrzeszenia LZS odbędzie się o godzinie 15:30. 


